
 
 

Projekt nr POPC.02.01.00-00-0102/19 pn. „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia 
elektronicznego w Polsce” w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014 – 2020 
Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.1 Wysoka dostępność i jakość 
e-usług publicznych”  

 

Warszawa, dnia 28.04.2022 r. 

Akceptujący: 

 

 

Nr sprawy: BA.WZP.26.4.7.2022 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają 
zastosowania przepisy ustawy Pzp pt.: „usługi opracowania dokumentu wytycznych do wyboru  
i zmiany operatora wyznaczonego i procedur do wyboru i zmiany operatora wyznaczonego, 
świadczącego publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego wraz  
z zapewnieniem ciągłości działania i bezpieczeństwa oraz wymagań do dokumentacji konkursowej 
na operatora wyznaczonego do świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia 
elektronicznego” 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

1. Szacowana wartość zamówienia jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia: 96 250 zł netto. 

2. Sposób upublicznienia Zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na 
stronie internetowej Zamawiającego www.uke.gov.pl – BIP – zapytania ofertowe w dniu 
11.04.2022 r. oraz zamieszczone w Bazie Konkurencyjności. 

3. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 20.04.2022 r., wpłynęły oferty: 

Nr 
oferty Nazwa Wykonawcy Cena oferty brutto 

1. 
Obserwatorium.biz Sp. z o. o.  
ul. A. Mickiewicza 10  
60-836 Poznań 

115 620,00 zł  

4. Kryteria oceny ofert: 

 
Kryterium Znaczenie procentowe 

kryterium 
Maksymalna ilość punktów, 
jakie może otrzymać oferta 
za poszczególne kryteria 

Cena (C) 60% 60 punktów 

Koncepcja planu organizacji 
pracy (K) 40% 40 punktów 



 
 

Oceniane kryteria i ich waga 

KRYTERIUM waga SPOSÓB OBLICZANIA 

Oferowana cena  

[wartość brutto] 

(C)  

60% 

Wartość punktowa = 100*Cmin/Cn 

cmin - cena najniższa spośród złożonych ofert  

cn - cena oferty badanej  

Koncepcja planu 
organizacji pracy 

(K)  
40% 

Zasady przyznawania punktów: 

(poniżej pkt 3) 

1. Zasady oceny kryterium "Cena (C)” 
W przypadku kryterium „Cena”, oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 
liczbę punktów, obliczoną na podstawie poniższego wzoru:  

Pn (C) =     Max (C) 

gdzie:  

Pn(C) - liczba punktów jakie otrzyma oferta "n" za kryterium „Cena”; w zaokrągleniu do 
dwóch miejsc po przecinku; 

Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;  

Cn - cena oferty "n", podana w formularzu ofertowym,  

Max (C) - maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena” (60 
punktów) 

Maksymalna liczba punktów przyznana w tym kryterium nie może przekraczać 60 punktów. 

2. Zasady oceny kryterium „Koncepcja planu organizacji pracy” gwarantująca realizację zakresu i 
przedmiotu zamówienia 

 

Definicja „Koncepcji planu organizacji pracy”: 

Koncepcja planu organizacji pracy to: plan organizacji prac, pozwalających na prawidłową   
realizację zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem - plan organizacji pracy uwzględniający: 

a. wszystkie etapy prac koniecznych  do realizacji przedmiotu zamówienia (sekwencyjny 
plan zawierający harmonogram i scenariusz poszczególnych kroków realizacji), ze 
specyfikacją elementów kończących etapy  (zgodnie z przedmiotem zamówienia 
określonym w pkt 2 niniejszego Wniosku),  

b. opisy mechanizmów raportowania Zamawiającemu (z uwzględnieniem ewaluacji 
zagrożeń) wraz z dokumentacją potwierdzającą realizację zadania, 

c. analiza ryzyka wraz z propozycją mitygacji ryzyka poszczególnych etapów, 
d. opisy niezbędnych czynności podejmowanych przez Wykonawcę na poszczególnych 

etapach w celu realizacji przedmiotu zamówienia. 
 



 
Punkty przyznawane będą w zależności od jakości opracowanej koncepcji w sposób 
przedstawiony w poniższej Tabeli  

Tabela. Zakres opracowania „Koncepcja planu organizacji pracy” 

Punktacja Zakres opracowania „Koncepcja planu organizacji pracy” 

0 pkt  plan organizacji pracy nieuwzględniający wszystkich etapów prac 
koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz nie 
zawierający opisu czynności podejmowanych przez Wykonawcę na 
poszczególnych etapach w celu realizacji przedmiotu zamówienia; 

10 pkt plan organizacji pracy uwzględniający wszystkie etapy prac 
konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia, lecz 
niezawierający opisu żadnej czynności podejmowanej przez 
Wykonawcę na poszczególnych etapach w celu realizacji 
przedmiotu zamówienia, 

20 pkt plan organizacji pracy uwzględniający wszystkie etapy prac 
konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia, lecz 
niezawierający opisu wszystkich, koniecznych czynności 
podejmowanych przez Wykonawcę na poszczególnych etapach w 
celu realizacji przedmiotu zamówienia,  

40 pkt  plan organizacji pracy uwzględniający wszystkie etapy prac 
konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz zawierający 
opis wszystkich, koniecznych czynności podejmowanych przez 
Wykonawcę na poszczególnych etapach w celu realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

Maksymalna liczba punktów przyznana w tym kryterium nie może przekraczać 40 punktów. 

 

1. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w ww. kryterium oceny ofert zostanie uznana 
za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych 
punktów.  

3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną złożone oferty 
o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.  

4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach. 

5. Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

 

 

 

 



 
 

Nr 
oferty Nazwa Wykonawcy 

Kryterium Cena 
(C) 

Kryterium 
Koncepcja planu 
organizacji pracy 

(K) 

Łączna ilość 
punktów 

1. Obserwatorium.biz Sp. z o. o.  

ul. A. Mickiewicza 10  

60-836 Poznań 

60 punktów 40 punktów 100 punktów 

 

Zamawiający informuje o wyborze oferty złożonej przez Obserwatorium.biz Sp. z o. o.,  
ul. A. Mickiewicza 10 60-836 Poznań. 
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